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Pöytäkirja 
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Jaason Haapakoski, THL ( kohdat 4,5,7-9 ) 

Markku Heliövaara, THL 

Päivi Hämäläinen, THL (kohdat 1-3 ja 6) 

Ulla Hämäläinen, Kela  

Hilkka Riihimäki 

Johanna Seppänen, TTL 

Irma-Leena Notkola, ReTki 

Tero Mehtänen, ReTki 

Marianne Johnson, ReTki, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus  
    

Puheenjohtaja Markku Heliövaara avasi kokouksen kello 9.06. Todettiin, että Jouko Verho Kelasta on 

nimetty varajäseneksi ReTkin johtoryhmään. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista sovittiin muutettavan siten että kohta 6 ReTkin tulevaisuusnäkymät käsitellään ennen toiminta ja 

talouskatsausta. 

Ehdotettiin kohtaan 8 Muut mahdolliset asiat keskustelua neuvottelupäivien järjestämisestä 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

6. ReTkin tulevaisuusnäkymät 

Päivi Hämäläinen kertoi, miten sopimusneuvottelut ReTkin rahoittajalaitosten kesken ovat edenneet. Hän 

toi esille seuraavaa: 



 Kaikki sopimusosapuolet ovat irtisanoneet sopimuksensa ja nykyinen sopimus päättyy 31.12. 2011. 

THL käy sovitun mukaisesti sopimukseen liittyvä neuvotteluja sopimusosapuolten kesken.  

Neuvotteluissa on ilmennyt, että nykymuotoista sopimusta ei ole mahdollista jatkaa. 

 Valtionneuvoston asetuksella (70/2011) säädetään sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten 

yhteenliittymästä (SOTERKO).  THL näkee yhtenä vaihtoehtona, että ReTKi-tyyppistä toimintaa 

voitaisiin sisällyttää SOTERKOon, koska SOTERKO-yhteistyön tietovarantojen kehittämisohjelma 

sisältää paljon samankaltaisia asioita.  

 STUK ei ole halukas ReTkin rahoittajaksi. 

 Kela oli ehdottanut ReTkin jatkorahoituksen hakemista KKRL 12§:n mukaisista tutkimusrahoista. 

THL jätti Kelaan syyskuussa hankehakemuksen, jossa haetaan rahoitusta rekisteritutkimuksen 

edistämiseen ja tutkimusprosessin palvelupisteen kehittämiseen SOTERKO-yhteistyön kautta.   

 Kahdenkeskiset neuvottelut TTL:n kanssa ovat vielä kesken, keskusteluaikaa haetaan.  

Päivi Hämäläinen katsoi, että ReTkin tulevan toiminnan turvaaminen vanhan mallin mukaisesti ei nyt näytä 

mahdolliselta. Vaihtoehtona olisi toimia rekisteritutkimuksen hyväksi SOTERKO-yhteistyöfoorumilla, jota 

osallistuvat laitokset rahoittavat omilla resursseilla. Tarkempaa tietoa Kelaan jätetyn hankehakemuksen 

sisällöstä ei kokouksessa saatu. 

Keskustelussa tuotiin esille, että Kela on valmis tukemaan nykytyyppisen ReTkin jatkotointa ns. 

ylimenokaudella ja on kiinnostunut kolmikantaneuvottelujen jatkamisesta. Kelan KKRL-ehdotus liittyi vain 

rahoitusmallin muuttamiseen. TTL:ssä on pyydetty TTL:n sisällä kommentteja ReTkin toiminnasta, sen 

kehittämisestä ja tukemisesta. TTL:ssa tehdään kuun puolessa välissä ensi vuoden budjettia. Olisi tärkeää, 

että tarvittavat taustapaperit (TURE-loppuraportti, ReTkin toimintakertomus) valmistuvat ennen tätä.  

Pidettiin tärkeänä kytkeä ReTKin toiminnan jatko TURE-työryhmän kansallisen tason ehdotuksiin. 

Johtoryhmä toivoo saavansa mahdollisimman nopeasti mahdollisuuden tutustua TURE-loppuraporttiin.  

Puheenjohtaja toi esille, että tilanne on vakava ja että ReTkin johtoryhmä on sopimusasiassa ollut 

sivustakatsojan roolissa. Nyt johtoryhmä katsoi, että myös johtoryhmän tulisi ryhtyä toimimaan. 

Kolmikantaneuvottelujen jatkamista pidettiin tärkeänä samoin kuin sitä, että myös ReTkin johtoryhmän 

jäsenet olisivat paikalla neuvotteluissa. Jokaisen jäsenen tulisi tahollaan vaikuttaa tähän. Sovittiin, että 

johtoryhmän jäsenet esittävät laitoksissaan kannan ReTkin toiminnan turvaamiseksi ns. ylimenokaudella eli 

lähivuosina ennen toiminnan todennäköistä siirtymistä etäkäyttöjärjestelmän osaksi. Toimintaa tulisi jatkaa 

ReTki-brändillä, koska se tullut laajalti tunnetuksi niin tutkijoiden kuin muidenkin rekisteritutkimuksen 

toimijoiden keskuudessa. TURE-loppuraportin ehdotusten pohjalta sovitaan, miten TURE-ryhmän 

ehdotusten vaikutukset ReTkin lähivuosien toimintaan esitetään omissa laitoksissa.  Yhteinen esitys 

muokataan sähköpostitse, kun TURE-raporttiin on ehditty tutustua.  

4. Toiminta- ja talouskatsaus  

Toiminta- ja talousasiat kaudelta 13.6. - 30.9.2011 käytiin läpi kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. 

ReTkin harjoittelija Teo Mehtänen esittäytyi. Tero tulee jatkamaan edellisten harjoittelijoiden työtä 

rekistereiden dokumentaation parissa.  

E-science konferenssissa, johon ReTkin työntekijät osallistuivat 29.9. - 30.9., Marie Sandberg CSC:stä piti 

esityksen rekisteritutkimuksen mahdollisuuksista eri pohjoismaissa. Hän on selvittänyt asiaa NordForskin 

rahoituksella. Projektin loppuraportti tulee lokakuun lopussa. Tästä projektista ei ollut aiemmin tietoa 



ReTkissä. E-science konferenssin esitykset löytyvät CSC:n verkkosivuilta  

http://www.csc.fi/english/pages/escience/programme. 

5. TURE-työryhmän ehdotukset  

TURE-työryhmän tuli saada loppuraporttinsa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Viimeiset muokkaukset 

tehdään kuitenkin vielä raporttiin. Kun lopullinen versio lähipäivinä valmistuu, siitä lähetetään kopiot 

johtoryhmän jäsenille.  

Irma-Leena selosti raportin sisältöä ja ehdotuksia. Rahoitus- ja hallintomalli jäävät ehdotuksessa osittain 

auki. OKM voi antaa hankerahoitusta 1-2 vuotta kestäville kehittämisprojekteille, mutta ei voi sitoutua 

pysyvään rahoitukseen. TURE-raportissa ehdotetaan etäkäyttöjärjestelmään liittyvien palveluiden 

kehittämistä lähivuosina CSC:ssä, ReTkissä ja Tilastokeskuksessa erillisrahoituksella OKM:n asettaman 

poikkihallinnollisen ohjausryhmän ohjauksessa, kunnes etäkäyttöjärjestelmäkokonaisuutta ehdotetaan 

tiekartalle OKM:n seuraavassa infrastruktuurikartoituksessa vuonna 2013. ReTkin rooliksi lähivuosille 

ehdotetaan yhteisen sähköisen lupahakemuspalvelun kehittämistä. ReTKi ei ole työryhmässä uskaltanut 

luvata kehittämistyölle rahoitusta, vaan on todennut, että ReTkin rahoitusneuvottelut ovat kesken. 

Sähköisen lupahakemuksen kehittämistyölle olisi myös mahdollista hakea OKM:ltä rahoitusta.  

7. Toimintakertomus 

Johtoryhmälle oli kokouskutsun mukana jaettu ReTkin vuotta 2010 koskeva toimintakertomus. Irma-Leena 

esitti pääkohdat toiminnasta, mutta ajanpuutteen takia ei ollut mahdollista käydä keskustelua. Sovittiin, 

että johtoryhmän jäsenet laittavat viimeistään torstaina 6.10. mahdolliset kommentit ja korjausehdotukset. 

Tämän jälkeen toimintakertomus julkaistaan netissä ReTkin verkkosivuilla. Todettiin, että 

toimintakertomus, yhdessä tämän vuoden toiminta- ja talouskatsausten sekä TURE-loppuraportin kanssa 

muodostavat hyvän infopaketin ReTkin toiminnasta ReTkin jatkosta päätettäville. 

8. Muut mahdolliset asiat 

Sovittiin että olisi syytä pitää kaksi kokousta vielä tämän vuoden puolella. Ensimmäinen ehdotettiin 

pidettäväksi marraskuun alkupuolella ja toinen joulun alla. Sovittiin, että Irma-Leena ehdottaa 

sähköpostitse aikoja.  

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.03. 

  

http://www.csc.fi/english/pages/escience/programme

